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Panaszkezelesi szabalyzat

I.

ALTALANOSRtsz

1. Bevezetes
Jelen szabalyzat a Nyirtavho Nyiregyhazi Tavhoszolgaltato

Kft. tevekenysegevel es rruikodesevel

kapcsolatos fogyasztoi eszrevetelek kivizsgalasanak es azok megoldasanak eljarasi rendjet frja elo.
Cim:4400 Nyiregyhaza, Nepkert u. 12.
Levelezesi cim: 4402 Nyiregyhaza, Pf 4.
Telefon: +36 (42) 314-433
Fax: +36 (42) 314-585
Honlap: www.nyirtavho.hu
E-mail: nyirtavho@nyirtavho.hu
Penzforgalmi jelzoszam: CIB 10700048-04254706-51100005
Cegjegyzekszam: 15-09-061685 Nyiregyhazi Torvenyszek Cegbirosaga
Adatkezeles nyilvantartasi szama: NAIH-58190/20 12

2. A szabalyzat celja
A panaszkezelesi szabalyzat altalanos celja az iigyfeleink elegedettsege es igenyeinek magasabb szintu
kielegitese. A szabalyzat elosegiti, hogy 0gyfeleink velemenyuket, panaszukat egyszeruen es
eredmenyesen juttathassak
el a megfelelo forumok reszere, ezzel is tamogatva a gyorsabb
rnegoldashoz valo hozzajutast.

3. Alapelvek
Kiemelt feladatkent kezeljuk Ugyfeleink felveteseinek gyors kivizsgalasat es a feltart hibak orvoslasat,
A beerkezett
eszreveteleket
rendszeresen
elemezzilk, es ennek eredrnenyeit
felhasznaljuk
szolgaltatasaink es ugyfelkezelesi rendiink tovabbfejlesztesehez.
A panaszkezelesnek, gyorsnak,
tisztessegesnek es erdeminek kell lennie, amelynek soran fel kell tarni a panasz okat, indokat es ezt
kovetoen a panaszt mielobb orvosolni szukseges.
Tarsasagunk a beerkezo panaszok kezelese soran szakszeru, erdemi, kifejto es naprakesz valaszadasra
torekszik, amely megfelel a k6zerthetosegi elvarasoknak.

4. A szabalyzat hatalya es kapcsol6d6 jogszabalyok
A szabalyzat
a) alanyi hatalya a Tarsasag valamennyi szervezeti egysegere es alkalmazottjara,
b) targyi hatalya a termeszetes vagy jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkiili gazdasagi tarsasag es
egyeb gazdalkodo szervezetek altaI a Tarsasag szolgaltatasahoz, szolgaltatassal 6sszefuggo
tevekenysegevel kapcsolatban a jelen utasftas hatalybalepeset k6vetoen szoban vagy irasban
tett eszrevetelevel (reklamaci6 )eljarasi rendjere terjed ki.
c) A szabalyzat
targyi
hatalya
nem terjed
ki azon bejelentesekre,
javaslatokra,
informaciokeresekre, melyek a Tarsasag altalanos muk6deset erintik, azaz nem a fogyaszt6iszolgaltat6i kapcsolatrendszerben meriilnek feSl.
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Vonatkozo jogszabalyok, egyeb utasitasok:
1. A 2013. evi V. torveny a Polgari torvenykonyvrol, valamint a (l959.evi torveny a Polgari
torvenykonyvrol)
2. 2005. evi XVIII. torveny a tavhoszolgaltatasrol
3. 157/2005. (VIII.I5.) Kormanyrendelet a tavhoszolgaltatasrol
torveny egyes rendelkezeseinek vegrehajtasarol

szolo 2005. evi XVIII.

4. Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Kozgyulesenek 4112005. (X.27.) sz. rendelete a 2005. evi
XVIII. Tv. es a 157/2005. Kormanyrendelet vegrehajtasarol
5. Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Kozgyulesenek 42/2005. (X.27.) sz. rendelete a helyi
tavhoszolgaltatas dijainak megallapitasarol es azok alkalmazasarol
6. A NYIRTAVHO Kft. Uzletszabalyzata
7.2013. evi CLXXXVIII. torveny az egyseges kozszolgaltatoi szamlakeprol
8. 2011. evi CXII. torveny az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol
9. A fogyasztovedelemrol

szolo 1997. evi CLV. tv.

5. Fogalmi meghatarozasok
•

Panasz: termeszetes vagy jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkiili gazdasagi tarsasag es egyeb
gazdalkodo szervezetek altal a Tarsasag szolgaltatasahoz,
szolgaltatassal
osszefuggo
tevekenysegevel kapcsolatban-sz6ban vagy irasban tett eszrevetelevel, bejelentes (reklamacio)

•

Jogos panasz: ha az ugyfel nem azt kapta, amit a szerzodesben vallaltunk, vagy amit a
hatalyos jogszabalyok elolrnak, tehat valamilyen hibat, mulasztast kovettunk el vele szemben.

•

Nem jogos panasz: ha az ugyfel nem azt kapta, amit vart, de maradektalanul
amit a szerzodesben vallaltunk es a hatalyos jogszabalyokat betartva jartunk el.

teljesitettuk,

Nem minosfil panasznak, ha az Ogyfel a Tarsasagtol altalanos tajekoztatast, velemenyt vagy
allasfoglalast igenyel.

•

Panaszos: lehet terrneszetes szemely, jogi szemely, jogi szemelyiseggel

•

Fogyaszto: a Panaszosok k6ziil az ona1l6 foglalkozasan es gazdasagi tevekenysegen kiviili

nem rendelkezo
gazdasagi tarasag vagy mas szervezet, akilamely a Tarsasag szolgaltatasat igenybe veszi, vagy
a felsoroltak barrnelyikenek kepviseloje.
celok erdekeben eljar6 termeszetes szemely.

•

Ugyfel: Panaszos es Fogyaszt6 egyiittveve.

•

Meghatalmazott: a felek meghatalmazott Utjan is eljarhatnak. Meghatalmazott lehet barrnely
termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet. Nem
lehet meghatalmazott: aki tizennyolcadik eletevet meg nem toltotte be; akit jogeros bir6i itelet
a koziigyektol eltiltott, vagy akit a bir6sagjogerosen gondnoksag ala helyezett.
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6. A szabalyzat elerhetosege
Jelen panaszkezelesi szabalyzatat a Tarsasag szekhelyen,
(www.nyirtavho.hu)
is elerhetove, illetve kozzeteszi.

II.

ugyfelszolgalati

irodaban es honlapjan

Panaszkezeles menete

1. Panasz bejelentese, rogzitese
Az Ugyfelek altai igenybe veheto panaszbejelentes m6djai:
a) Szobeli panasz: - szemelyesen az Ugyfelszolgalati irodaban, ugyfelszolgalati idoben,
Az ugyfelszolgalat
elerhetosege: (4400 Nyiregyhaza, Yay Adam krt. 4-6. I.em. 106.)

Penztari nyitva
tartas

U gyfelfogadasi

HetfO

8:00-15:00

8:00-15:00

Kedd

8:00-15:00

8:00-15:00

Szerda

8:00-19:30

8:00-20:00

Csiitortdk
Pentek

10:00-15 :00

10:00-15:00

8:00-13:00

8:00-13:00

Szombat

ZARVA

ZARVA

Vasarnap

ZARVA

ZARVA

idopont

b) Irasbeli panasz:
•
•
•
•

szemelyesen - az Ugyfelszolgalati irodaban
postai uton (4402 Nyiregyhaza, Pf: 4.)
elektronikus levelben (nyirtavho@nyirtavho.hu)
telefaxon (42/314-585)

1.1. Bejelentes irasbeli panasz eseten
A panasz elbiralasahoz szukseges a konkret ligy pontos leirasa, tobb kifogas eseten azok, iIIetve
indokaik elkulonitett rogzitese, tovabba a hatarozott igeny megjeloleset es a panaszban foglaltakat
alatamaszto dokumentumok masolatat is mellekelni kell a beadvanyhoz, Amennyiben a panasznak
voltak elozmenyei, az ezekkel kapcsolatos informaciokat is kerjuk megadni.
Az irasbeli panasz ervenyessegi kelleke az Ugyfel alairasa. Az irasbeli panasz kepviselo vagy
meghatalmazott utjan val6 benyujtasa eseten a panasz kerelmen a rneghatalmazottkent eljaro
termeszetes szemely nevet is fel kell tlintetni, tovabba a kerelernhez csatolni kell a meghatalmazott
alairasaval ellatott - legalabb ket tanu altal alairt, illetve sajat keziileg irt es alairt - eredeti
meghatalmazast,
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2. Panasz kivizsgalasa es megvalaszolasa
2.1. Sz6beli panasz
A sz6beli panaszt a Tarsasag haladektalanul megvizsgalja es szukseg szerint azonnal orvosolja.
Egyebekben a Tarsasag az irasbeli panaszra vonatkoz6 rendelkezesek szerint jar el.
A jegyzokonyv a kovetkezok rogzitesere alkalmas:
a) az ugyfel neve;
b) az ugyfel lakcime, szekhelye, iIIetve amennyiben szukseges, levelezesi cime;
c) a panasz eloterjesztesenek helye, ideje, m6dja;
d) az ugyfel panaszanak reszletes leirasa, a panasszal erintett kifogasok elkulonitetten torteno
rogzitesevel, annak erdekeben, hogy az ugyfel panaszaban foglalt valamennyi kifogas
teljeskonien kivizsgalasra keruljon;
e) a panasszal erintett szerzodes szama, ugytol fuggoen ugyfelszam;
j) az ugyfel altai bemutatott iratok, dokumentumok es egyeb bizonyitekok jegyzeke;
g) a jegyzokonyvet felvevo szemely es az ugyfel alairasa (ut6bbi formai elem szemelyesen
kozolt sz6beli panasz eseten elvart);
h) a jegyzokonyv felvetelenek he lye, ideje.

2.2. Irasbeli panasz
frasbeli panasz eseten a Tarsasag a panaszilgyet erdemben megvizsgalja es a panasszal kapcsolatos
allaspontjat es erdemi donteset/intezkedeset pontos indoklassal ellatva, a panasz kozleset koveto 15
napon bel iii Irasban megkuldi az Ugyfel reszere.
A Tarsasag a panaszkezeles saran igyekszik a legrovidebb hataridok betartasaval eljarni es biztositja,
hogy dontese soran a hatalyos jogszabalyok szerint vizsgalja ki, orvosolja, vagy utasitja el a panaszt.
Panaszilgyben hozott donteset kozerthetoen es egyertelrmien indokolva, valamennyi felvetett
problemara reagalva kuldi meg 0gyfelei reszere.

3. A Tarsasag a panaszkezeles soran kiilonosen az alabbi adatokat kerheti az iigyfeit61:
a) neve;
b) ilgyfelszam;
c) lakcime, szekhelye, levelezesi cime;
d) telefonszama;
e) ertesites m6dja;
j) panasszal erintett szolgaltatas
g) panasz leirasa, oka;
h) panaszos igenye;
i) a panasz al<itamasztasahoz szilkseges, az ilgyfel birtokaban levo olyan dokumentumok
masolata, amely a szolgaltat6nal nem all rendelkezesre;
j) meghatalmazott utjan eljar6 ilgyfel eseteben ervenyes meghatalmazas;
k) a panasz kivizsgalasahoz, megvalaszolasahoz sztikseges egyeb adat.
A panaszt benyujt6 ilgyfel adatait az informaci6s 6nrendelkezesi jogr61 es az informaci6szabadsagr61
sz6l6 2011. evi CXII. tOrveny rendelkezeseinek megfeleloen kell kezelni.
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4. Panaszkezeles folyamatanak bemutatasa (1.sz. melleklet)
A panasz benyujtasat kovetoen a Tarsasag elsodleges feladata az iktatas.
A panasz iktatasa utan az illetekes osztaly fele torteno szignalas kovetkezik, majd
megkezdodik a panasziigy kivizsgalasa. A vizsgalati szakaszban kerulhet sor a hianyzo
informaciok, illetve szakvelemeny beszerzesere,
Amennyiben valamennyi, a panaszbejelentes szernpontjabol fontos informaciorendelkezesre
all, a vizsgalati szakasz lezarul es sor kerul a ddnteshozatalra.
A dontesnek harom fajtaja van:
1.
Panasz elfogadasa
2.
Panasz reszbeni elfogadasa
3.
Panasz elutasitasa
A donteshozatalt a panaszeljaras befejezesekent az iigyfelvalasz elkeszitese es megkuldese
koveti a jogszabaly altal meghatarozott, illetve az Ugyfel altal igenyelt kozlesi formaban
(irasban, faxon, e-mailben, stb.) A valaszlevel megirasa utan az ugyintezo/osztalyvezeto
minositi a levelet (jogos/nem jogos) vegul a folyamat Iezarasra kerul.
5. Tajekoztatas jogorvoslati lehetdsegekrol
5.1

A panasz elutasitasa eseten a Tarsasagirasban tajekoztatja jogorvoslati allaspontjarol
az ugyfelet, hogy panaszaval - annak jellege szerint - milyen szervhez, hatosaghoz
vagy birosaghoz fordulhat. Az 0gyfelet ezek a lehetosegek akkor is megilletik, ha a
panasz kivizsgalasara eloirt 15 napos torvenyi valaszadasi hatarido eredmenytelenul
telt el.

5.2. A kovetkezd jogorvoslati lehetosegek allnak rendelkezesere:
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi
Fogyasztovedelmi Foosztaly Fogyasztovedelmi Osztaly
(4400
Nyiregyh:iza,
muszak@szabolcs.gov.hu)

Hatzel

ter

10.,

tel.:

42/500-694,

.Iarasi Hivatala
fax:

Kdzlekedesi

42/504-398,

es

e-mail:

Orszagos Fogyasztovedelmi Egyesiilet
(4400 Nyiregyh:iza, Szechenyi u. 2. II1205. Tel.: +36 (42) 311-544)
Nyiregyhaza Megyei Jogu Yaros Jegyzoje
(4400 Nyiregyh:iza, Kossuth ter 1. Tel.: +36 (42) 524-524, e-mail: nyhjegyz@nyiregyhaza.hu)
Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Kereskedelmi- es Iparkamara mellett miikodo Bekelteto
Testiilet
(4400 Nyiregyh<iza, Szechenyi u. 2. Tel.: +36 (42) 311-750, e-mail: bekelteto@szabkam.hu)
Nyiregyhazi

Torvenyszekhez

(4400 Nyiregyh:iza, Bocskai u. 2.)

Nyiregyhaza

Megyei Jogu Yaros Jegyzojehez

(4400 Nyiregyh:iza, Kossuth ter 1.)

Magyar Energetikai es Kozmii-szabalyozasi
Hivatal (1054 Budapest,Bajcsy-Zsilinszky
levelezesi dm: 1388 Budapest, pf: 88.Tel.l-459-77 -40.e-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu)
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III.

FOGY ASZTOVEDELMI UGYEKERT FELELOS
KAPCSOLATTARTO

Fogyasztovedelmi referens:
E-mail Cim:
Telefonszam:
Faxszam:
Levelezesi cim:

Jecsakne dr. Orosz Timea
j ecsakne. timea@nyirtavho.hu
+36 (42) 314-433/132 mellek
+36 (42) 314-585
4400 Nyiregyhaza, Nepkert u.I2.

A szabalyzat elerhetosege
Jelen panaszkezelesi szabalyzatat a Tarsasag
honlapjan (www.nyirtavho.hu) is elerheto.

Hatalybalepes
Jelen szabalyzat 2017.08.01. napjatol hatalyos,
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szekhelyen,

Ugyfelszolgalati

Irodaban

es

